
 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام                           
 م2019 – 2018للعام الدراسي                                           

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الرابع                                
 (4 -حنو إعداد جيل حبثي واعد )                                              

نهبُبث يذٖ ٔعٙ طبنببث يذرست أحًذ شٕقٙ انثبَٕٚت : انبحث عُٕاٌ 

 تطٕٚرِانخضراء ٔسبم ببنتكُٕنٕجٛب 

 رُٚب فخر٘ أبٕ غًُٛت  -عبٛر أًٍٚ انزبذة  -الَب عًبد سببب -َبدر انُزنٙ أسًٓبٌ : أعضبء انفرٚق انبحثٙ  

 سعذةاٚبد أبٕ  يُبنٛزا -  

 َريٍٛ شبٍْٛ . أ –إُٚبس أبٕ يهٕح . أ –انجبرٔشت نُٛب إحسبٌ . أ: انبحث ة انًشرف عهٗ /انًعهى

 .أحًذ شٕقٙ انثبَٕٚت نهبُبث : اسى انًذرست 

 غرة غزة : اسى انًذٚرٚت  

 و  2019يبرس  -5: تبرٚخ االَتٓبء يٍ إعذاد انبحث 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :ٔأسئهتّيشكهت انبحث  

  :التاليالرئيس تنطمق من السؤال 
ما مدى وعي طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات لمتكنولوجيا الخضراء وسبل   

 تطويره ؟

  :وينبثق من هذا  التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

 درجة وعي طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات بالتكنولوجيا الخضراء  ؟ ما  : 1س        

 ما هي خطوات تطبيق التكنولوجيا الخضراء  ؟  : 2س        

 ؟ما سبل تطوير وعي الطالبات في مدرسة أحمد شوقي الثانوية بالتكنولوجيا الخضراء    : 3س        



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :أًْٛت انبحث

 :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي 
 .تتناول مفهوم جديد على مجتمعنا أنها  -
تفيد نتائج الدراسة في إعطاء مؤشرات على مدى وعي طالبات مدرسة أحمد قد  -

 .شوقي الثانوية  للتكنولوجيا الخضراء 
 هذا المفهوم لمناهجنا الدراسية بإدراج تفيد توصيات الدراسة قد  -
 :قد يستفيد من الدراسة كل من   -
 .العاملين في وزارة التربية والتعليم وخاصة قسم المناهج•
 .سلطة الطاقة •
 .البلديات •
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :حذٔد انبحث

 -:تتخذ الدراســـــــــة الحدود التالية 
ـــة ـــة :   الحـــدود المياني تشـــمل الدراســـة مدرســـة احمـــد شـــوقي الثانوي

 .لمبنات
 ــةالحــدود ــا  :  الزماني ــاني لم  ــي الفرــل الدراســي الث الدراســة طب ــت ف

 (  2019-2018)الدراسي 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :يُٓج انبحث 

 

 انًُٓج انٕصفٙ انتحهٛهٙ

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :أدٔاث انبحث

 -: التالية األدوات باستخدام قمنا الالزمة المعلومات على للحصول
 . فقرة  ( 30)  من تتكون و األول السؤال على لإلجابة :االســـتبانة :األولى األداة
 التكنولوجيا تطبيق من الفائدة على االجابة خاللها من وتم :المقابلة :الثانية األداة

   . للطالبات الخضراء التكنولوجيا وعي لتطوير المقترحة السبل ،  الخضراء
 في حاويات توزيع :" خضراء مدرستي " تجريبي تطوعي مشروع : الثالثة األداة
 وتنبيه . معدنية – بالستيكية _ ورقية نفايات الي النفايات لتصنيف المدرسة ساحة

 مخلفات مجموعة تدوير . مخلفاتهن تصنيف ضرورة إلى االستراحة فترة في الطالبات

 . تصنيعها وإعادة



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :َتبئج انبحث

 : إجببت انسؤال األٔل

يوجد وعي بدرجة متوسطة لدى طالبات مدرسة أحمد شوقي  -

التصنيع ) الثانوية للبنات للتكنولوجيا الخضراء في كافة المجاالت 

 –" استهالك الطاقة" االستخدام األخضر –والتصميم األخضر 
 ( .التدوير األخضر 

تبين أن مجال االستخدام األخضر جاء بالمرتبة األولى يليه  -
 .مجال التدوير األخضر ثم مجال التصنيع والتصميم األخضر

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :انبحثَتبئج 

 : إجببت انسؤال انثبَٙ
وجدت الباحثات ان خطوات « مدرستي خضراء » ومن خالل مشروع  

 :تطبيق التكنولوجيا الخضراء تأتي من الخطوات اآلتية
ت زيز اإلطار المؤسسي  و توفير بيئة مناسبة لتنمية التكنولوجيا . 1

 .الخضراء
 .توفير التدريب والت مي  لتطبي ات التكنولوجيا الخضراء .  2
 .تشجيع البحث واالبتكار من خالل تسويق التكنولوجيا الخضراء.  3
 زيادة الوعي ال ا  بشأن التكنولوجيا الخضراء .  4

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :انبحثَتبئج 

 :انثبنث إجببت انسؤال 

تُظٛى َذٔاث ٔيحبضراث تثقٛفٛت حٕل انتكُٕنٕجٛب انخضراء يٍ خالل االستعبَت ببنخبراء  

 . ٔانًختصٍٛ 

 .تفعٛم اإلراعت انًذرسٛت نتًبرس دٔرْب فٙ تٕعٛت انطهبت ببنتكُٕنٕجٛب انخضراء  -

 .تفعٛم دٔر انُبد٘ انبٛئٙ انًذرسٙ ٔجًبعبث أصذقبء انبٛئت  -

)  نتعبٌٔ ٔانتُسٛق يع كم يٍ نّ عالقت ببنتكُٕنٕجٛب انخضراء يٍ يؤسسبث انًجتًع انًحهٙ -ا

 (.بهذٚبث ، سهطت طبقت ، سهطت انبٛئت 

 
  



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :تٕصٛبث انبحث

 
 .ضرورة تضمين مناهج العلوم والتكنولوجيا بمفاهيم التكنولوجيا الخضراء   •
 .ضرورة حث إدارة المدارس الثانوية لتفعيل األندية البيئية المدرسية •
 .ضرورة تفعيل دور اإلذاعة المدرسية في التوعية بالقضايا البيئية •
 .ضرورة توعية الطلبة بتحويل البيئة المدرسية إلى مدرسة خضراء •
العمل على التعاون مع سلطة البيئة والطاقة لتزويد المدارس بالنشرات والمطويات •

 .  والمطبوعات عن التكنولوجيا الخضراء 
 .الحث على مشاركة في أيام تطوعية لنظافة المدرسة والبيئة المحيطة بالمدرسة •
   


